Algemene Leden Vergadering Bewonersorganisatie Binnenstad Oost

Datum donderdag 11 april 2019, 20.00 – 22.15
Locatie Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen

Aanwezig Marjo Antonissen, Rob Dijkshoorn, Jakobine von Dömming, Jan Engels,
Pieter Kuindersma, Ymmy Oosterhof, Bea Ploeg, Anja Sneijder,
Martin Stoffelsma, Jan de Vries, Hein van de Water, Hannah Weijl, D. Zijsling,
Peter Kars (penningmeester), Ferry Tan (voorzitter),
Annelies de Wijk (secretaris), Jos Rietveld (notuliste)
Afgemeld Rob Loois, Amrut Sijbolts, Carla van Veen, Jan Philip Wieringa

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening en mededelingen
Vaststelling agenda, verslag afgelopen periode
Overzicht activiteiten afgelopen periode
Financieel Jaarverslag
Verkiezing bestuur
W.v.t.t.k. / Rondvraag
Acties, sluiting

1. Opening en mededelingen
Peter Kars heet iedereen welkom en opent vergadering. Bij afwezigheid van de gedachte
voorzitter van deze vergadering poogt hij honneurs waar te nemen. Hij staat kort stil bij het
overlijden van Martje Robijn, vroeger bestuurslid, in 2016.

2. Vaststelling agenda, verslag afgelopen periode
-

Overlast Oosterkade
Fietsen voor Flinders
Drugsoverlast Eiland bij Vm Klein Poortje

-

Verslag afgelopen periode goedgekeurd.

3. Overzicht activiteiten afgelopen periode


Algemene veronderstelling dat burgersuggesties door gemeente niet altijd even
serieus in behandeling worden genomen worden c.q. gerealiseerd
(demotiveringsbeleid aangaande plaatsing prullen/papierbak Hanzeplein 2006 –
2019). Juist hierom bewonersorganisatie die meer bereikt dan individuen.
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Jakobine von Dömming meldt tweewekelijks wijkzaken als overlast , zwerffietsen (die
overigens vaak wel door gemeente worden verwijderd).



Jan de Vries: Stadsdeelcoördinator constateerde bij melding overlast dansschool geen
verdere meldingen over dit onderwerp. Conclusie BoBo: met meerdere personen
melding maken van zelfde item.



Hein van de Water suggereert aanspreken wijkagent. Andere aanwezigen wijzen op
wisselingen in deze functie i.c.m. geen overdracht historie bij opvolging. Overigens
goede berichten over huidige functionarissen Regina Reus en Frank Vulpen.



Voor Burgerschouwen is gemeentelijk budget wegbezuinigd mede door overgang
naar digitale borgschouw. Optie is aansluiten bij Stadspanel. Meldingen over grijs en
groen honoreert Stadsbeheer (https://groningen.slimmelden.nl/#/home) vaak
redelijk vlot.



Prachtig initiatief van havenmeesteres Christa Beuker jachthaven Oosterhaven voor
opruimdag zondag 7 april 2019.

4. Financieel Jaarverslag 2016 – 2018
-

Financieel Jaarverslag 2016, 2017, 2018 goedgekeurd.
Peter Kars heeft, gezien de kasreserve, voor 2019 geen gemeentelijke subsidie
aangevraagd. Bovendien vanuit de wijk geen aanvraag voor activiteiten.
Constatering dat winkeliersvereniging ‘op sterven na dood is’ en er weinig sprake
(meer) is van ‘wijkgevoel’ bewoners Binnenstad oost.

5. Verkiezing bestuur


Annelies de Wijk en Peter Kars stoppen met bestuurswerk ; respectievelijk
verhuisd en onderneming beëindigd. Ferry zoekt met grote urgentie medebestuursleden.



Ymmy Oosterhof doet suggestie rechtstreeks met gemeente aan tafel te gaan.
Annelies de Wijk meent dat opheffing Bewonersorganisatie positie tegenover
gemeente sterk verzwakt, een bewonersorganisatie kan namens de wijk bezwaar
maken tegen een besluit van de gemeente; bewoners zijn eerder betrokken bij eigen
straat dan bij wijk. Peter Kars neemt verdergaande individualisering waar. Jan de
Vries meent dat voor straat potentie zeker aanwezig is, buurtinitiatief is verder weg.
Optie doorstart als overkoepelende organisatie voor meer straten.



Hein van de Water ziet mogelijkheden à la ExpOOST: bewonersorganisatie
gecombineerd met evt. wijkuitbreiding (Radesingel, Steentilstraat en straten
hiertussen), als ‘paraplu’. Jakobine von Dömming vult aan: evt. gecombineerd met
parttime coördinator welke ook nauwgezet actuele ontwikkelingen gemeentelijke
procedures, bouwplannen en -besluiten volgt, perscontact met gemeente is en
algehele communicatie voert. Annelies de Wijk: dit behoort bij takenpakket bestuur.
Mede hierom eigen ruimte voor BoBo.
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Op concrete vraag Jan Engels wie wil aantreden als bestuurslid informeert Ymmy
Oosterhof naar tijdsinvestering. Peter Kars en Annelies de Wijk: wisselt, soms
minder, soms meer dan 5 uur wekelijks; afhankelijk van samenstelling bestuur (max.
9 leden). Overigens opheffen organisatie alleen mogelijk bij aanwezigheid van 2/3
(80) van volledig ledenaantal (circa 120).
Niemand meldt zich ter plekke aan als bestuurslid.



Marjo Antonissen polst nieuwe bewoner Bleekveld.



Jakobine von Dömming stelt voor, naast enthousiasmeren bewoners eigen straat,
uitnodiging komend overleg aan alle wijkbewoners te vergezellen met flyer waarop
resultaten van BoBo.
Annelies de Wijk: flyer mag niet bezorgd worden als er een nee-sticker aanwezig is.



Hein van de Water denkt aan alarmerend artikel of interview (‘Afzwaaiend bestuur’)
Groninger Gezinsbode.

6. W.v.t.t.k. / Rondvraag
o

Jan de Vries registreert bij (Harbour)café op de hoek meer overlast naarmate
er minder contact met omwonenden is; ondanks aanvankelijke afspraken met
gemeente.

o

Annelies de Wijk wijst als voorbeeld van nadelen van straatoverleg direct met
gemeente op verkeersoverlast belendende straten ten gevolge van
eenrichtingsverkeer Tuinstraat hetgeen na aanvraag bewoners relatief snel
door gemeente gerealiseerd is. Na bezwaar van BoBo is er alsnog voor alle
betrokken straten een verkeersplan gekomen.

o

Martin Stoffelsma vraagt aandacht voor gevaarlijke (fiets)kruisingen
Winschoterkade/Steentilstraat/Damsterdiep en Damsterdiep voor Nijestee.

o

Ontwikkeling Eeemskanaal Noord met uitloop naar Oosterkade vordert traag,
plannen nog steeds vaag.

o

Annelies de Wijk wijst erop dat vergunning voor Voor’t Voormalig Klein
Poortje 1-4 is aangevraagd. Dt bestuur zal daar niet meer naar kijken, dat is
aan de omwonenden.

o

Martin Stoffelsma meermaals ontevreden over daadwerkelijke acties
handhaving bij parkeeroverlast (brandgevaar) Oosterkade.

o

Bezwaren tegen (recentelijke) gemeentelijke plannen worden opmerkelijk
vaak niet ontvankelijk verklaard (bomen Aa-Kerkhof). Bewonersorganisaties
overkomt dit meestal niet.

o

Peter Kars: bij grotere bijeenkomst zeker aanwezigheid andere voorzitter
vergadering gewenst.
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o

Jan Engels complimenteert bestuur voor inzet bij bezwaarprocedure
Oostersingel/Nieuweweg en voor organiseren bijeenkomst incl. locatie.

7. Acties, Sluiting






Jan de Vries spoort aanwezigen aan bij straatanimo contact op te nemen met bestuur.
Annelies de Wijk en Peter Kars: als nieuwe bestuursleden uiteraard kennisoverdracht.
Annelies de Wijk en Jos Rietveld schrijven flyer-, affiche- en advertentietekst.
Peter Kars contact GGB, OOG, DvhN, rtvN.
Ferry Tan en Peter Kars gaan flyeren.

 Peter Kars dankt voor aanwezigheid en inbreng.
 Uitnodiging volgende bijeenkomst volgt.
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